ANEKS NR 02 DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„NOWE KWALIFIKACJE – SZERSZE PERSPEKTYWY”
nr RPPK.09.05.00-18-0030/16
Z dniem 13.02.2018r. zmianie ulegają zapisy regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Nowe kwalifikacje – szersze perspektywy”.
§1
I. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.
1. zapisów §1 Charakterystyka projektu, pkt.6 i 7
było:
pkt. 6 Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności i uzyskanie kwalifikacji
zawodowych oraz wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 828 osób dorosłych o niskich
kwalifikacjach tj. do poziomu ISCED 3 (niskie kwalifikacje definiowane jako wykształcenie na
poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z wytycznymi MIiR w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego w realizacji PO na lata 2014 – 2020), w tym niepełnosprawnych, z własnej inicjatywy
zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, które
uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego (WP) w rozumieniu przepisów
KC.
pkt. 7 W ramach projektu prowadzone będą szkolenia zawodowe tj.
 Spawanie metodą TIG 141 stopień I
 Spawanie metodą TIG 141 stopień II
 Spawanie metodą TIG 141 stopień III
 Spawanie metodą MAG 135 stopień I
 Spawanie metodą MAG 135 stopień II
 Operator podestów ruchomych przejezdnych
 Operator suwnic sterowanych z kabiny kat. IS/Operator suwnic sterowanych
z poziomu roboczego kat. II S
 Operator żurawi przenośnych (HDS)
 Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowych kat I,
II, III.
jest:
pkt. 6 Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności i uzyskanie kwalifikacji
zawodowych oraz wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 915 osób dorosłych o niskich
kwalifikacjach tj. do poziomu ISCED 3 (niskie kwalifikacje definiowane jako wykształcenie na
poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z wytycznymi MIiR w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego w realizacji PO na lata 2014 – 2020), w tym niepełnosprawnych, z własnej inicjatywy
zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, które
uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego (WP) w rozumieniu przepisów
KC.
pkt. 7 W ramach projektu prowadzone będą szkolenia zawodowe tj.
 Spawanie metodą TIG 141 stopień I






Spawanie metodą TIG 141 stopień II
Spawanie metodą MAG 135 stopień I
Operator podestów ruchomych przejezdnych
Operator suwnic sterowanych z kabiny kat. IS/Operator suwnic sterowanych
z poziomu roboczego kat. II S
 Operator żurawi przenośnych (HDS)
 Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowych kat I,
II, III.
2. zapisów §2 Rekrutacja i warunki uczestnictwa w projekcie, pkt. 1 i 16
było:
pkt. 1 Projekt skierowany jest do 828 osób, w tym osób niepełnosprawnych, które z własnej
inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji
zawodowych spełniających łącznie następujące warunki:
 są osobami dorosłymi tzn. osobami, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie
mają ukończone 18 lat (od dnia 18 urodzin);
 posiadają niskie kwalifikacje tzn. posiadają wykształcenie do poziomu ISCED 3
włącznie;
 zamieszkują, uczą się, pracują na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego.
pkt. 16. Po każdym etapie kwalifikowania uczestników projektu sporządzone zostaną listy
osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z podziałem na poszczególne kursy oraz
listy rezerwowe.
Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie w:
I turze rekrutacji – V 2017 – 135 os. – TIG I, II, III – łącznie – 3 gr./śr.15 os, MAG I, II
– łącznie – 2 gr/śr.15 os. podesty ruchome, suwnice sterowane z kabiny IS/suwnice
sterowane z poziomu roboczego kat. IIS, żurawie przenośne HDS kat. II Ż – łącznie 3 gr./śr.
12os., wózki jezdniowe podnośnikowe(....) – 2gr./śr.12 os. z największą liczbą punktów.
II turze rekrutacji – VII 2017 – 135 os. – TIG I, II, III – łącznie – 3 gr./śr. 15 os., MAG I, II
– łącznie – 2 gr./śr.15 os., podesty ruchome, suwnice sterowane z kabiny IS/suwnice
sterowane z poziomu roboczego kat. IIS, żurawie przenośne HDS kat. II Ż – łącznie 3
gr./śr.12os., wózki jezdniowe podnośnikowe(....)–2gr./śr.12 os. z największą liczbą
punktów.
III turze rekrutacji – X 2017 – 204os. – TIG I, II – łącznie – 4 gr./śr.15 os., TIG III – 1 gr./śr.15
os., MAG I – łącznie – 2 gr./śr.15 os., MAG II – 1gr/śr. 15os. podesty ruchome, suwnice
sterowane z kabiny IS/suwnice sterowane z poziomu roboczego kat. IIS, żurawie przenośne
HDS kat. IIŻ – łącznie 3 gr./śr.12os., wózki jezdniowe podnośnikowe(....) – 4gr./śr.12os.
z największą liczbą punktów.
IV turze rekrutacji – XII 2017 – 195os. – TIG I, II, III – łącznie – 3 gr./śr.15 os, MAG I, II
– łącznie – 2 gr./śr. 15 os. podesty ruchome, suwnice sterowane z kabiny IS/suwnice
sterowane z poziomu roboczego kat. IIS, żurawie przenośne HDS kat. II Ż – łącznie 6 gr./śr.
12 os., wózki jezdniowe podnośnikowe(....) – 4gr./śr. 12 os. z największą liczbą punktów.

V turze rekrutacji – III 2018 – 159os. – TIG I, II, III – łącznie – 3 gr./śr.15 os, MAG I, II
– łącznie – 2 gr./śr. 15 os. podesty ruchome, suwnice sterowane z kabiny IS/suwnice
sterowane z poziomu roboczego kat. IIS, żurawie przenośne HDS kat. II Ż – łącznie 3 gr./śr.
12os., wózki jezdniowe podnośnikowe(....) – 4gr./śr.12os. z największą liczbą punktów.
Dokumenty rekrutacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie
(lista rezerwowa) będą rozpatrywane w kolejnej turze rekrutacji.
jest:
pkt. 1 Projekt skierowany jest do 915 osób, w tym osób niepełnosprawnych, które z własnej
inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji
zawodowych spełniających łącznie następujące warunki:
 są osobami dorosłymi tzn. osobami, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie
mają ukończone 18 lat (od dnia 18 urodzin);
 posiadają niskie kwalifikacje tzn. posiadają wykształcenie do poziomu ISCED 3
włącznie;
 zamieszkują, uczą się, pracują na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego.
pkt. 16 Po każdym etapie kwalifikowania uczestników projektu sporządzone zostaną listy
osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z podziałem na poszczególne kursy oraz listy
rezerwowe.
Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie w:
I turze rekrutacji – IV 2017-(105os.)-TIG I-2 gr./śr.15os,MAG I-1 gr./śr.15 os. podesty
ruchome, żurawie przenośne HDS kat. IIŻ - łącznie 2 gr./śr.12os.,wózki jezdniowe
podnośnikowe(....)-3gr./śr.12os. z największą liczbą punktów,
II turze rekrutacji – VII 2017-(90os.)-TIG I-1 gr./śr.15 os., MAG I-1 gr. /śr.15 os., podesty
ruchome, żurawie przenośne HDS kat. II Ż - łącznie 2 gr./śr.12os., wózki jezdniowe
podnośnikowe (....) - 3gr./śr.12os. z największą liczbą punktów,
III turze rekrutacji – X 2017-(171os.)-TIG I-2 gr./śr.15 os., TIG II, III - łącznie-2 gr./śr. 15os.,
MAG I-1gr/śr.15os., podesty ruchome, żurawie przenośne HDS kat. II Ż - łącznie
2gr./śr.12os.,operator suwnic kat. IS lub II S, wózki jezdniowe podnośnikowe (....) łącznie
(2x3gr) 6gr./śr.12os. z największą liczbą punktów,
IV turze rekrutacji - XII 2017-(207os.)-TIGI, II-(2x2gr.)łącznie4 gr./śr.15 os,MAGII-1 gr./śr.15
os., podesty ruchome - 1gr/śr. 12os., operator suwnic kat. IS lub II S, żurawie
przenośne HDS kat. II Ż - (3 x 3gr.) łącznie 6 gr./śr.12os.,wózki jezdniowe podnośnikowe (....)
- 4gr./śr.12os. z największą liczbą punktów,
V turze rekrutacji – II 2018-(171os.) - TIG I, II - (2 x 2gr.) łącznie4 gr./śr.15 os., MAG I - 1
gr./śr.15os.,podesty ruchome, operator suwnic kat. IS lub II S-2 gr./śr.12 os., żurawie
przenośne HDS kat. IIŻ - 2 gr./śr.12os.,wózki jezdniowe podnośnikowe(....)-4gr./śr.12os.
z największą liczbą punktów,
VI turze rekrutacji - IV 2018-(171os.)-TIG I - 1 gr./śr.15 os, TIG II - 2 gr./śr.15 os, MAG I - 2
gr./śr.15 os. podesty ruchome-2 gr./śr.12 os, operator suwnic kat. IS lub II S-1gr/śr.12

os., żurawie przenośne HDS kat. IIŻ - 1 gr./śr.12os.,wózki jezdniowe podnośnikowe (....) 4gr./śr.12 os. z największą liczbą punktów.
Dokumenty rekrutacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie
(lista rezerwowa) będą rozpatrywane w kolejnej turze rekrutacji.
3. zapisów §2 Rekrutacja i warunki uczestnictwa w projekcie, pkt.22
było:
Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie, Uczestnicy:
 podpisują umowę uczestnictwa w projekcie regulującą podstawowe warunki
uczestnictwa w projekcie w tym prawa i obowiązki każdej ze stron wraz
z załącznikami,
 uiszczają opłatę za udział w wybranym szkoleniu wynoszącą 10% wartości szkolenia
+ 10% wartości odzieży ochronnej, którą uczestnicy otrzymają na własność
(w przypadku kursu spawania) + 10% wartości cateringu przewidzianego podczas
kursu.
Wysokość opłat pobieranych od uczestników szkoleń:
 TIG 141 stopień I = 220,00 zł + 15,00 zł +25,50 zł = 260,50 zł
 TIG 141 stopień II = 270,00 zł + 15,00 zł + 25,50 zł = 310,50 zł
 TIG 141 stopień III = 270,00 zł + 15,00 zł + 25,50 zł = 310,50 zł
 MAG 135 stopień I = 210,00 zł + 15,00 zł +37,50 zł = 262,50 zł
 MAG 135 stopień II = 224,00 zł + 15,00 zł + 28,50 zł = 267,50 zł
 Podesty ruchome przejezdne = 110,00 zł + 9,00 zł = 119,00 zł
 Suwnice sterowane z kabiny kat. IS/suwnice sterowane z poziomu roboczego kat. IIS
= 110,00 zł + 12,00 zł = 122,00 zł
 Żurawie przenośne (HDS) = 110,00 zł + 7,50 zł = 117,50 zł
 Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowych
I, II, III = 74,00 zł + 16,50 zł = 90,50 zł
jest:
Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie, Uczestnicy:
 podpisują umowę uczestnictwa w projekcie regulującą podstawowe warunki
uczestnictwa w projekcie w tym prawa i obowiązki każdej ze stron wraz
z załącznikami,
 uiszczają opłatę za udział w wybranym szkoleniu wynoszącą 10% wartości szkolenia
+ 10% wartości odzieży ochronnej, którą uczestnicy otrzymają na własność
(w przypadku kursu spawania) + 10% wartości cateringu przewidzianego podczas
kursu.
Wysokość opłat pobieranych od uczestników szkoleń:
 TIG 141 stopień I = 220,00 zł + 15,00 zł +25,50 zł = 260,50 zł
 TIG 141 stopień II = 270,00 zł + 15,00 zł + 25,50 zł = 310,50 zł
 MAG 135 stopień I = 210,00 zł + 15,00 zł +37,50 zł = 262,50 zł

 Podesty ruchome przejezdne = 110,00 zł + 9,00 zł = 119,00 zł
 Suwnice sterowane z kabiny kat. IS/suwnice sterowane z poziomu roboczego kat. IIS
= 110,00 zł + 12,00 zł = 122,00 zł
 Żurawie przenośne (HDS) = 110,00 zł + 7,50 zł = 117,50 zł
 Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowych
I, II, III = 74,00 zł + 16,50 zł = 90,50 zł
4. zapisów §3 Organizacja wsparcia, pkt.1
było:
W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:
 Spawanie metodą TIG 141 stopień I – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi
– 104 godzin szkoleniowych;
 Spawanie metodą TIG 141 stopień II – spawanie blach i rur spoinami czołowym – 104
godzin szkoleniowych;
 Spawanie metodą TIG 141 stopień III – spawanie rur spoinami czołowym – 104 godzin
szkoleniowych;
 Spawanie metodą MAG 135 stopień I – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi
– 145 godzin szkoleniowych;
 Spawanie metodą MAG 135 stopień II – spawanie blach spoinami czołowymi – 112
godzin szkoleniowych;
 Operator podestów ruchomych przejezdnych – 40 godzin szkoleniowych;
 Operator suwnic sterowanych z kabiny kat. IS/Operator suwnic sterowanych
z poziomu roboczego kat. IIS – 60 godzin szkoleniowych;
 Operator żurawi przenośnych (HDS) – 34 godzin szkoleniowych;
 Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowych kat I, II, III
– 67 godzin szkoleniowych.
jest:
W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:
 Spawanie metodą TIG 141 stopień I – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi
– 104 godzin szkoleniowych;
 Spawanie metodą TIG 141 stopień II – spawanie blach i rur spoinami czołowym – 104
godzin szkoleniowych;
 Spawanie metodą MAG 135 stopień I – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi
– 145 godzin szkoleniowych;
 Operator podestów ruchomych przejezdnych – 40 godzin szkoleniowych;
 Operator suwnic sterowanych z kabiny kat. IS/Operator suwnic sterowanych
z poziomu roboczego kat. IIS – 60 godzin szkoleniowych;
 Operator żurawi przenośnych (HDS) – 34 godzin szkoleniowych;
 Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowych kat I, II, III
– 67 godzin szkoleniowych.
§2

1. Pozostałe zapisy regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowe kwalifikacje szersze perspektywy” nie ulegają zmianie.
2. Aneks obowiązuje od dnia ogłoszenia tj. z dniem 13.02.2018r.

